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  !توقف در خدمت بدون پیشرفت   روز    حرف ▼

 روزدی ظهرو فرمانده کل قوا  اسالمی انقالب معظم رهبر

 ضمن تشکر انتظامی، نیروي مسئوالن و فرماندهان دیدار در

 این نیرو به رسیدن  الزمه امنیت، و نظم حافظان  تالش از

 بدون پیشرفت« را اسالمی نظام و انقالب تراز در جایگاهی

 نیروي مختلف هاي بخش«: تأکید کردند و دانستند »فتوق

 انتظامی هاي گشت و ها پاسگاه ها، کالنتري جمله از انتظامی

 نیروي عملکرد  درباره قضاوت و دارد قرار مردم چشم پیش در

 تعمیم اسالمی نظام و مسلح نیروهاي  مجموعه به انتظامی

  ».کند می پیدا

الم رهبري عزیز قابل دو نکته مهم در فراز نقل شده از ک

 قضاوت و نگاه ـ مسئوالن در معرض تأمل و تعمق است؛ یک

ـ پیشرفت روزافزون در نوآوري،  قرار دارند؛ دو عمومی

  .بخشی و روند افزایشی خدمت به مردم نباید متوقف شود عمق

هاي ایمانی و  پذیري در ادبیات دینی ما از شاخصه مسئولیت

اي که  شود؛ به گونه سوب میاصول مهم رفتاري مسلمانان مح

 عنْ مسؤُولٌ کلکم و راعٍ کلکم«: فرمایند می) ص(پیامبر اسالم

هیتعپذیري  بدیهی است در این گستره عمومی مسئولیت. »ر

هاي خاص و حساسی، مانند مناصب دولتی، قضایی،  مسئولیت

  خدماتی، نیروهاي مسلح به ویژه ناجا که محل رجوع مردم

از این رو، دو ویژگی . کنند اي پیدا می ایگاه ویژههستند، ج

ها و معیارهاي اصلی براي انجام  مورد اشاره خود از شاخصه

آیند و همه  مسئولیت در نظام مقدس اسالمی به شمار می

مسئوالن به ویژه آنهایی که مانند نیروهاي خدوم انتظامی در 

دارند،  معرض قضاوت مردم به مثابه ویترین نظام اسالمی قرار

آمیز، مهربانانه توأم با قاطعیت،  موظف به برخورد احترام

با مردم هستند؛ چرا که در منظر  اعتمادآفرین و بخش اطمینان

 ،ها و نهادها رهبري عزیز نیروي انتظامی و دیگر سازمان

نمایندگان حاکمیت جمهوري اسالمی هستند و نتیجه کار 

م اسالمی برخوردار دهی به نظا آنها از ظرفیت تسري و تعمیم

حال اگر کار مردم به موقع، به درستی، با اخالق اسالمی . است

مدارانه انجام شود، رضایت ناشی از آن به حساب نظام  و قانون

تراشانه  شود و اگر برخوردها خشن، غیر قانونی و مانع واریز می

این روند . در اذهان ترسیم خواهد شد  نامناسبباشد، تصویري 

ها از سوي  درباره ایران به دلیل بزرگنمایی ضعفطبیعی را 

اما منظور . دشمنان انقالب و نظام اسالمی ضرب در صد بکنید

از پیشرفت بدون توقف این است که مسئوالن ما همواره به 

تر و  شود خدمات بهتر، با کیفیت این فکر کنند که چگونه می

ظام تر به مردم ارائه کرد و میزان رضایت از ن بخش رضایت

این موضوع به همه افراد مسئول در . اسالمی را باالتر ببرند

 .جمهوري اسالمی قابل تعمیم است

  

  

  

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
  

  ها وزیر مالزي به درخواست سعودي دست رد نخست  اخبار ویژه     ▼

تیر محمد، وزیر خارجه عربستان سعودي در سفر اخیر خود به مالزي و در مالقات با ماها

اندازي مجدد مرکز صلح وابسته به عربستان  وزیر این کشور خواستار بازنگري وي در راه نخست

گذاري هنگفتی در  عربستان سرمایه مالزي،   در مالزي شد و پیشنهاد داد در صورت موافقت

الجبیر در این دیدار دخالت عربستان سعودي در مسائل  همچنین عادل. مالزي خواهد داشت

وزیر مالزي  نخستاما . وزیر سابق مالزي را تکذیب کرد بوط به فساد مالی نجیب رزاق، نخستمر

گذاري هر  مالزي از سرمایه«  :کرد و اظهار داشت مخالفتبا گشایش مجدد مرکز صلح سلمان 

  ».کند اقتصادي استقبال می  کشوري با انگیزه صرفاً

  !گردند ها با باك پر برمی  کامیون

شوند  هاي خالی وارد کشورمان می هاي ترانزیتی کشورهاي خارجی با باك میونبه تازگی کا

. شوند هاي پر از بنزین یا گازوئیل از مرز خارج می و پس از تخلیه بار، موقع برگشت با باك

 داران هاي انرژي با کشورهاي همجوار سبب سودآوري بیشتري براي کامیون تفاوت قیمت حامل

تر از  هاي بسیار پایین داران با کرایه ن راستا، برخی کامیوندر همی. شده است خارجی

  . شوند جایی بار می داران ایرانی حاضر به جابه کامیون

به تازگی واردات الستیک خودرو به ویژه الستیک خودروهاي سنگین از گمرك ◄ 

پس به اي که روزانه بیش از سه ترانزیت وارد کشور و س تمرچین افزایش یافته است؛ به گونه

با این کار در  با توجه به افزایش قیمت الستیک در بازار، . شود شهرهاي گوناگون ارسال می

  . آینده شاهد تعادل در بازار الستیک خواهیم شد

  

 توانیم باور ملی ما می                        5/ راغچلچ ▼

درباره » ایران بین دو انقالب«کتاب   نویسنده» آبراهامیان«حضور گسترده مستشاران که 

 10خصوص آمریکایی و اروپایی از کمتر از  تعداد وابستگان خارجی به«: نویسد تعداد آنها  می

، تالش رضا پهلوي و »افزایش یافت 1356سال هزار نفر در  60به  1345هزار نفر در سال 

بعدها پسرش محمدرضا پهلوي براي غربی کردن ایران در همه ابعاد از پوشش مردان و زنان 

اي از  نشانه! تا  معماري و شهرسازي و حتی تالش براي تغییر الفباي فارسی به الفباي التین

. به جامعه تحمیل کنندکردند حقارت را  خودباختگی سران پهلوي بود که تالش می

ماندگی تقلید از  به دلیل حقارت و احساس عقب«: نویسد الدین مدنی در این باره می سیدجالل

هاي دولتی و غیر  ها براي ادارات و سازمان ها و دستورالعمل نامه مظاهر غرب با استفاده از بخش

شد شهرها را به شکل  میبه دنبال این اقدامات سعی . اي افزایش یافت دولتی به شکل فزاینده

و سبک غرب درآورند و اصطالحات غربی را به جاي اصطالحات سنتی و مذهبی مدنظر قرار 

اقتباس تقلید و «: نویسد می» علما و رژیم رضاشاه«منش نیز در کتاب  حمید بصیرت» .دهند

ت بسیاري از کسانی که در پش. ویژگی مهم این دوره استاز پوسته بیرونی و ظاهري غرب 

با برداشتی سطحی از مدرنیسم و تالش ) شاه و دیگران(صحنه کارگردانی را برعهده داشتند 

ماندگی کشور غلبه خواهند  کردند بر معضل بزرگ عقب براي اجراي آن در ایران، فکر می

اما ملت ایران با انقالب شکوهمند اسالمی مسیر را کامالً دگرگون کرد، خودباوري ملی » .نمود

و شیفتگی به غرب را گرفت، نیروهاي جوان مؤمن ایرانی جاي مستشاران غربی  جاي حقارت

را گرفتند، و ایران را از یک کشور وابسته و مقلد به یک کشور پیشرو، مستقل و متکی به 

راه نیست اگر بگوییم بازگشت درون و احیاي عزت نفس  پر بی! درون تبدیل تبدیل کردند

و به واسطه تزلزل و وادادگی محمدرضاي پهلوي در حال از هاي رضاخانی  ملی که زیر چکمه

به یک باور ملی » توانیم ما می«بین رفتن بود، با انقالب اسالمی بار دیگر درخشید و اکنون 

  .اشاره خواهیم کرد» چلچراغ«هاي آینده  تبدیل شده است که به مصادیق آن در شماره

 



  
  

  روز گزارش ▼

  ...لوح یا ساده

 از باشد، شده حل نشدنی و قفل ها آمریکایی جانب از آنکه از بیش آمریکا و ایران رابطه«

 معتقدند، داخل در اي عده که است آن هم اتفاق این دلیل. است شده الینحل ام جانب

این » .است آن با دشمنی عدم منفعت از بیش آمریکا مثل خارجی دشمن وجود منفعت

 نمایندگان از و 88 فتنه دستگیرشدگان از »میردامادي محسن«عبارات بخشی از اظهارات 

است که درباره رابطه میان آمریکا و » اعتماد« مهروزنا با مصاحبه در ششم مجلس در متحصن

ها،  جمالتی که آنقدر از واقعیت دور است که براي ایرانیان که توطئه! ایران گفته است

سران ایاالت متحده را به یاد دارند، نیاز به روشن کردن چرایی غلط بودن این ... ها و دشمنی

است، اینکه چگونه ممکن است یک فعال  اي که جاي سؤال و تعجب عبارات نباشد؛ اما نکته

سیاسی که سابقه حضور در مجلس شوراي اسالمی را داشته است، نگاهی این چنین داشته 

ها و  چطور ممکن است همین فقره برجام و عملکرد ایاالت متحده چه در دوره دموکرات! باشد

با تئوري نمایش در پس لبخندهاي دروغین باراك اوباما و چه در دوره جمهوریخواهان و 

نیز آن را به خاطر دارند و افرادي با کمترین  ها اي مدرسه  بچهدیوانگی دونالد ترامپ که حتی 

اي را درك  ها در موضوع هسته اطالع سیاسی نیز دشمنی و خباثت و عهدشکنی آمریکایی

موشکی  هاي جدید  ایاالت متحده و ورود وقیحانه به موضوعات دفاعی و گیري کنند و بهانه می

! دت، چنین ماجرا را وارونه جلوه دهها قابل مشاهده و فهم اس کشور که در تیتر اخبار رسانه

 !یا پاي موضوعاتی دیگر در میان است؟ استلوح  آیا تا این حد ساده
  

  اخبار ▼

 مهلت تمام شد، ولی همچنان تکلیف نامشخص است

و حمایت  97ر در اردیبهشت پس از اعالم حکم فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام در کشو

هاي بومی، مرکز ملی فضاي مجازي براي یک دوره گذار با فعالیت موقت  رسان از پیام

موافقت کرد و ابوالحسن فیروزآبادي، دبیر ) هاي فارسی نسخه(هاي فارسی تلگرام  کالینت

ها  رسان شوراي عالی فضاي مجازي از فرصت چند ماهه تا شهریور ماه براي استقالل این پیام

پس از شهریور ماه نیز به دالیل تحریم، فرصت داده شده براي فعالیت  و از تلگرام سخن گفت

هم اکنون با پایان یافتن این مهلت، تکلیف اما  ،رسان تا پایان آذر ماه تمدید شد به این دو پیام

  .دکنن اطالعی می ها مشخص نیست و مسئوالن در این زمینه اظهار بی فعالیت این شبکه

  کشور را قفل کرده است  FATF اجراي الزامات

آقاي : جمهور گفت احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس خطاب به رئیس

اید و امروز مشخص شده است  انجام داده 95را از سال  FATFشما بیشتر الزامات ! روحانی

که اجراي این الزامات، کشور را قفل کرده است و بر مبناي همین الزامات، شما جلوي ورود 

طال و ارز به کشور را گرفتید و اکنون براي رسمیت بخشیدن به تخلفات خود، بر تصویب 

CFT دست رفتن پول ملی هستید و امروز  شما مقصر اصلی از: وي تأکید کرد. اصرار دارید

ها کمر مردم را خم کرده که این  ـ پنجم ارزش پول ملی از دست رفته است و گرانی چهار

  . عالی بوده است هاي نادرست اقتصادي جناب مسئله محصول سیاست

  احساس سران رژیم صهیونیستی درباره تصمیم ترامپ

هاي اشغالی و دستیار مشاور امنیت  نسفیر پیشین آمریکا در سرزمی» مارتین ایندیک«

ملی بیل کلینتون در امور مربوط به اعراب و اسرائیل، ایران و عراق که در حال حاضر مدیر 

است، در پیامی توئیتري اعالم ) سابان(گذاري خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز مرکز سیاست

بنی بر خروج نیروهاي نظامی درباره فرمان ترامپ م(کند   هیچ مقام اسرائیلی جرئت نمی«: کرد

وي در این باره » .تر از این کنند ترسند وضع را خراب  اظهارنظر کند؛ زیرا می) آمریکا از سوریه

کند، به دلیل تصمیم ترامپ   ها روشن است که اسرائیل احساس می اما از گزارش«: نوشت

  ».درباره سوریه، به او خیانت شده است

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 در تحلیلی ادعا رژیم صهیونیستی ملی یزیونتلو شبکه◄ 

 نیروهاي بردن بیرون براي ترامپ تصمیم علل از یکی کرد،

 و پاسداران سپاه که بوده است نگرانی این سوریه، از آمریکایی

 سربازان علیه عملیات رشته یک قدس، سپاه فرماندهی

است،  شده ادعا خبر ادامه در .ببینند تدارك آمریکایی

 رشته یک انجام با داشتند قصد پاسداران سپاه نفرماندها«

 آنان، از شماري  کشتن و آمریکایی سربازان علیه عملیات

به نظر  ».شوند متحده ایاالت بیشتر هرچه تحقیر موجب

ها را  گونه تحلیل هاي رژیم صهیونیستی این رسد رسانه می

  .کنند براي انحراف افکار عمومی ارائه می

 آموزش و درمان بهداشت، ارتوز سخنگوي ،حریرچی◄ 

بودجه طرح تحول سالمت در سال اولی : اعالم کرد پزشکی

ها  میلیارد تومان از هدفمندي یارانه 4800،که تصویب شد

هزار میلیارد تومان هم دولت در سال اول براي  2. بوده است

همان  دوم  ولی در سال ؛رفع مشکالت موجود اضافه داد

 .بودمیلیارد تومان  4000 سال دومدر میلیارد تومان و  4800

در  و بودهمیلیارد تومان  3800 بودجه این طرح هم امسال

میلیارد تومان است که امیدواریم صد  3800 هم 98بودجه 

 .درصد تخصیصش را داشته باشیم

: اظهار داشترضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان ◄ 

ارز نوع  23ز جبانکی مجاز نیستند به  هاي غیر صرافی

این روزها . هزار دالر معامله انجام دهند 2خدماتی و تا سقف 

 است؛ زیراها در انجام معامالت ارزي بیشتر شده  نقش بانک

وي . شوند مین میأارزي بیشتر ت نظرهاي بانکی از  صرافی

هاي خود به  دالالن فقط براي تحریک بازار و فروش ارز: افزود

مات خوب بانک مرکزي دهند که با وجود اقدا بازار جو می

 .نباید آنها را جدي گرفت

 اعتراض هفتم، ضمن و ششم مجلس نماینده اعلمی، اکبر◄ 

 دولت و طلبان اصالح رفتار: گفت دهم مجلس ناگوار وضع به

 بار دانم می بعید که است بوده اي گونه به شان حمایت مورد

 اشتباه دچار »کنم می تکرار« رمز اسم شنیدن با مردم دیگر

 .دهند رأي طلب اصالح محافل و اشخاص فهرست به و دهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

  ترنم زندگی

 فرهنگی کاري سازمانها، با هم نشریه اخبار و تحلیل

هر هفته به بهانه روز خانواده،   پاسداران، دوشنبه خانواده

هاي اخالقی و تربیتی،  کوشد با درج چکیده نکات و پیام می

 .ترنمی براي زیباتر شدن زندگی شما باشد

 الگوي خانه در تا بندید کار به را خود تالش تمام*

 ویژه به ،باشید خود فرزندان و همسر براي مناسبی

  *لمقاب طرف به احترام و مذهبی امور در


